
  

 

 
Info over de Kampioenschappen 2015 

*************************** 

Kampioenschappen voor beginnelingen van de KBDB 

 

Dat is het provinciale Kampioenschap West-Vlaanderen voor de 

beginnelingen , wie wordt kampioen van West-Vlaanderen 2015 

 

De kampioenen titel wordt gewonnen door een beginnende liefhebber van 

max 35 jaar oud en niet meer dan 5 jaar aangesloten lid KBDB, die met 

dezelfde duif de vijf -5- beste resultaten behaalde op alle zaterdag -en 

zondagwedvluchten van uit Frankrijk in de periode van- categorie oude & 

jaarlingen  1é weekend van april tot en met 1é weekend van september: 

Categorie jonge duiven van af 17/05/2015 tot en met 1é weekend van 

september.  

********************************************************** 

Het kampioenschap wordt ingericht in samenwerking met de West-

Vlaamsejeugdclub, de inzending  aan  het secretariaat van de Provinciale 

Afdeling van de kbdb staatsbaan 23 te 8610 kortemark.  

Ze moeten aldaar toekomen Uiterlijk op 25/09/2015 voor 12u00  

 

 

Het Kampioenschap 2015 West-Vlaamsejeugdclub 

***************************** 

Kampioenschap Jeugdleden tot 35 Jaar.  

En ook voor Starters +35 Jaar 



  

 

De kampioen W.V.J.Club ;  is de liefhebber met het beste resultaten op 5 

vluchten, met zijn 1é -2é -3é afgegeven duif  .Er zijn max 15 punten te 

winnen. 1 punt per duif = 1é-2é-3é- duif is 3 punten x 5 vluchten is 15 

punten. 

Dat is op de snelheid  , voor oude , voor jaarlingen ,en jonge duiven.  

 

Halve-fond ,ook met 1é-2é-3é- afgegeven duif = 3 punten op 4 vluchten 

is totaal 12 punten. 

Voor Oude , jaarlingen en Jonge duiven. 

 

Fond ook met 1é-2é-3é- afgegeven duif = 3 punten op 3 vluchten is totaal  

9 punten. 

Voor Oude , Jaarlingen en Jonge duiven 

 

Asduivenkampioenschap  

******************** 

Uit te kiezen: 5 vluchten op alle Frankrijkvluchten 

Voor Oude     Jaarlingen  Jonge duiven 

 Bezoek onze website www.duivensportwestvlaamsejeugd.be  

Voor  de  kampioenschappen westvlaamsejeugdclub. 

 Inzending  aan het secretariaat van de westvlaamsejeugdclub , 

bij Romain Schoonacker Zeswegestr 51A 8750 Zwevezele. 

Ze moeten aldaar toekomen ( uiterlijk op 25/09/2015 voor 

12u00) 


